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Rok 2022 



V súlade s čl. 10 ods. 1 Organizačného poriadku SPU v Nitre, na základe uznesenia vlády 
Slovenskej republiky č. 29 z 12. januára 2022 k návrhu opatrení proti SARS-CoV-2  
(variant Omikron) a platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 
vydávam nasledovný   

 

P r í k a z 
 
 

1. Opatrenia na zachovanie prezenčnej a praktickej výučby na SPU v Nitre 
 

V priebehu januára 2022 sa bude realizovať anonymný elektronický prieskum o stave 
zaočkovanosti študentov SPU v Nitre proti ochoreniu COVID–19 v UIS-e. 

 
 

2. Organizácia vzdelávania na bakalárskom a inžinierskom stupni  
 

Vzdelávací proces sa v letnom semestri ak. r. 2021/2022 uskutoční v zmysle 
Harmonogramu výučby SPU v Nitre na akademický rok 2021/2022.  

 
Do 6. 3. 2022 bude vzdelávanie študentov v dennej a externej forme štúdia na 
bakalárskom a inžinierskom stupni prebiehať dištančnou metódou.  
 

Od 7. 3. 2022 bude vzdelávanie študentov  
- v dennej forme štúdia prebiehať kombinovanou metódou (prednášky dištančne 

a cvičenia prezenčne),  
- v externej forme štúdia prebiehať dištančnou metódou alebo podľa pokynov 

dekanov jednotlivých fakúlt, v závislosti od študijného programu, kombinovanou 
metódou.  

 
Za účelom riešenia záverečných prác môžu študenti vstúpiť do priestorov SPU v režime 
OTP od dátumu platnosti a účinnosti tohto príkazu za striktného dodržiavania 
epidemiologických opatrení (prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, dezinfekcia 
rúk, opustenie priestorov SPU po skončení riešenia záverečných prác).  
Študent sa pri vstupe do priestorov SPU preukáže dokladom o plnom očkovaní (potvrdenie 
o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, COVID-19-Pass), negatívnym výsledkom  
testu Ag alebo RT-PCR nie starším ako 7 dní, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 
pred nie viac ako 180 dňami. Doklady sú povinní predložiť vedúcemu príslušného ústavu. 

 
Poznámka: Epidemiologické opatrenia pre zabezpečenie prezenčnej výučby od 7. 3. 2022 
budú zverejnené dodatkom k tomuto príkazu podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. 

 
  



3. Organizácia vzdelávania na doktorandskom stupni  
 

Od 1. 2. 2022 sa bude vzdelávanie študentov na doktorandskom stupni štúdia realizovať 
prezenčne v režime OTP v zmysle individuálneho študijného plánu. Doktorand sa pri 
vstupe do priestorov SPU preukáže dokladom o plnom očkovaní (potvrdenie o očkovaní 
proti ochoreniu COVID-19, COVID-19-Pass), negatívnym výsledkom testu Ag alebo RT-PCR 
nie starším ako 7 dní, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 pred nie viac ako 180 
dňami. Doklady sú povinní predložiť vedúcemu príslušného ústavu. 

 
 

4. Organizácia iných foriem vzdelávacieho procesu a podujatí organizovaných 
na SPU v Nitre 

 
Vzdelávanie poslucháčov Univerzity tretieho veku, kurzov celoživotného vzdelávania, 
doplňujúceho pedagogického štúdia a iných foriem ďalšieho vzdelávania sa do 6. 3. 2022 
bude realizovať dištančne a od 7. 3. 2022 prezenčne v režime OTP. 

 
 

5. Organizácia hromadných podujatí  
 

Hromadné podujatia na SPU je možné organizovať od 31. 1. 2022. Na hromadných 
podujatiach sa postupuje podľa protokolu OP ako nízko rizikového hromadného podujatia.  
Osoby, ktoré sa zúčastnia hromadných podujatí, sa na požiadanie preukážu potvrdením 
o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19, certifikátom o výnimke z očkovania a súčasne 
negatívnym testom RT-PCR nie starším ako 72 hod. alebo antigénovým testom nie starším 
ako 48 hod. Organizátor hromadného podujatia zodpovedá za dodržiavanie protokolu OP, 
je povinný mať zoznam účastníkov hromadného podujatia a ich kontaktné údaje 
a v prípade potreby ho poskytnúť RÚVZ po dobu 14 dní po skončení hromadného 
podujatia. 

 

Poznámka: V zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR č. 5/2022 V. v. je nízko rizikové hromadné 
podujatie s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo 
maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia. Za nízko rizikové hromadné 
podujatie sa na účely tejto vyhlášky považuje hromadné podujatie, v rámci ktorého sa 
dodržiavajú všetky nasledovné opatrenia:  
a) účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,  
b) na hromadnom podujatí platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,  
c) na hromadnom podujatí je povinné sedenie,  

d) hromadné podujatie prebieha bez spevu, povzbudzovania alebo iných hlasných 
vokálnych prejavov. 

  



Osobitné ustanovenia 
 

Ukladám povinnosť Kancelárii zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov  
a študijným oddeleniam jednotlivých fakúlt zabezpečiť informovanosť zahraničných 
študentov o podmienkach vstupu na územie SR, prípadnú povinnosť domácej izolácie na 
území SR, absolvovania Ag alebo PCR testu, či potrebu preukázania sa negatívnym 
výsledkom PCR testu pri vstupe na územie SR, preukázaní sa covid-pasom, potvrdením 
o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 podľa opatrení a usmernení ÚVZ SR. O týchto 
podmienkach informovať aj na webovom sídle SPU, elektronickou poštou a inými 
štandardne využívanými komunikačnými prostriedkami. Spracovať a priebežne 
aktualizovať informačný dokument.  

 
Študenti, ubytovaní v študentských domovoch, sú povinní rešpektovať protokol OTP 
a riadiť sa podľa samostatného príkazu vzťahujúceho sa na podmienky ubytovania na  
ŠDaJ SPU v Nitre v zmysle príkazu rektorky č. 7/2021, ktorým sa určuje organizácia 
a podmienky prevádzky ŠDaJ na SPU v Nitre pre akademický rok 2021/2022. 

 
Študentské domovy SPU v Nitre neumožňujú absolvovanie karantény (domácej izolácie).  

 
Celouniverzitné pracoviská SlPK, Vydavateľstvo SPU a CUŠ sa budú riadiť podľa platnej 
vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia 
k obmedzeniam prevádzok, zverejnenej vo Vestníku MV SR. 

 

Záverečné ustanovenie 

1. Týmto príkazom sa ruší Príkaz rektorky č. 8/2021 k organizácii štúdia v akademickom roku 

2021/2022 na SPU v Nitre. 

2. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania. 

 

 

V Nitre dňa 28. 1. 2022 

 

 

 

                   doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

            rektorka SPU 

https://www.uniag.sk/files/download/dokumenty/Internaty/03092021_pr%C3%ADkaz%20rektrorky%20%C4%8D.7.pdf
https://www.minv.sk/?2022-1

